
Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelang Boijl 14 september 2021 
 
Deze algemene ledenvergadering betreft een gecombineerde vergadering van Dorpsbelang 
en het Dorpshuis de Tille. 
 

1. Opening: Pim opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het 
bijzonder de ere-leden Anne-Marie van der Geest, Geert Pijlman en Gerard Prins. Hij 
gedenkt erelid Pier de Jong die vorig jaar is overleden. Pier heeft zich met verve voor 
het dorp ingezet. Hij was o.a. betrokken bij de woningbouw aan De Daoken, de 
totstandkoming en onderhoud van het dorpshuis, hij verzon de naam de Tille en 
herstelde de traditie om de dorpsklok driemaal daags te luiden. Ook vroeg hij 
aandacht voor agrarische zaken, recreatie en het onderhoud van wegen en bermen.  
 
Vervolgens worden Hanneke Zonderland, Beatrijs de Leede (voorzitter Groene Zoom) 
en Johan Galjaard penningmeester Groene Zoom) welkom geheten. 
 
Een aantal leden hebben zich voor deze vergadering afgemeld, te weten de familie 
Menger en Derks.  
 
Tenslotte wordt de agenda kort toegelicht en akkoord bevonden.  
 

2. Notulen ALV 9 april 2019: Zowel inhoudelijk als n.a.v. zijn er geen opmerkingen. De 
notulen worden goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag 2019: Pim haalt een aantal onderwerpen aan, waaronder:  

a. Het Brinkplein is ‘geschonken’ door de kerk 
b. De inzet van de Groencommissie  
c. De Hacketon: winnend idee betrof Het Brinkhuus 
d. Nieuwsboycot door Stellingwerver en nieuwsbrief 
e. Boijler Facebook-pagina (725 leden) 
f. Voorbereidingen 700 jaar Boijl 

 
4. Overzicht activiteiten en thema’s 2020 

a. Oorkonde van werkgroep Dorpsarchief werd aanvaard door Dorpsbelang 
b. Het is groener geworden: de bollen zijn in 2021 uitgekomen, er kwamen 

nestkastjes 
c. Coronatelefoon 
d. Workshop ABCD 
e. Zelfbeheer Groen 
f. Corona 
g. Veilig naar school 
h. Duurzaam wonen in Boijl 
i. Project kerstengel Boijl 

Jammer genoeg kon de wandeltocht niet doorgaan 
 



5. Financieel jaarverslag 2020 - door Jan Schlepers: Jan licht het jaarverslag op 
hoofdlijnen toe. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat. Jan noemt een 
aantal opvallende zaken: 
- Kosten: in vergelijking met 2019 wijkt 2020 nogal af. Dit komt doordat de meeste 

activiteiten stil kwamen te liggen.  
- Balans: in 2020 was sprake van een winst.  
- Vervolgens wordt ingegaan op de ‘voorzieningen’, waaronder de regeling m.b.t. 

de AED. Van de jaarbijdrage van de leden wordt per lid een euro afgedragen en 
hiervoor bestaat een aparte rekening. Dit is overbodig en de leden wordt gevraagd 
of zij instemmen met het opheffen van deze rekening. Hier is geen bezwaar tegen.  

 
6. Verslag kascommissie - door Richard Drent en Henny Koopman: Richard licht het 

verslag toe. De kascommissie heeft vastgesteld dat de boekhouding van Dorpsbelang 
op een adequate wijze is gevoerd door de penningmeester. Ze hebben geen 
verbinding tussen kascontrole van 2019 en 2020 kunnen leggen, omdat er in 2019 
geen kascontrole heeft plaatsgevonden. Ze bevelen aan om achterliggende stukken, 
of het nu gaat om een subsidiebeschikking of een factuur/declaratie zo snel mogelijk 
te delen met de penningmeester, waardoor de boekhouding direct kan worden 
bijgewerkt en niet achteraf stukken moeten worden opgevraagd. Pim stelt de vraag 
wie volgend jaar in de kascommissie willen. Richard Drent en Winfred Boekhoudt 
pakken het op. Marein Boekhoudt is reserve.   
 

7. Bestuurszaken: er is een lijst van aftreden, je zit nl. niet langer dan vier jaar in het 
bestuur van Dorpsbelang. Katja en Aletta hebben het stokje overgedragen. Ook wordt 
er afscheid van Anja van Loon genomen.  
- Op de vraag of Jan Schlepers zowel penningmeester van Dorpsbelang als van het 

Dorpshuis kan zijn, geven de leden aan akkoord te zijn.  
- Met het aanstellen van de nieuwe bestuursleden Marjan Zijderveld en Jos de Vries 

gaan de leden akkoord.  
- Verder vraagt Pim of er leden zijn die een jaartje mee willen lopen in het bestuur. 

Joy Iedema en Matthijs de Jong melden zich aan.  
 

8. Wat vinden we belangrijke onderwerpen voor 2022: 
a. Meer dorp: luisteren naar het dorp en dat vertalen naar het dorp en evt. de 

gemeente.  
b. Jaarlijkse bijeenkomst voor alle verenigingen in Boijl, georganiseerd door bestuur 

Dorpsbelang. 
c. Buurtvertegenwoordigers: op 1 wijk na hebben de wijken een 

buurtvertegenwoordiger. Met de buurtvertegenwoordigers willen we kijken hoe 
we nog meer Naboarschap kunnen verwezenlijken.  

d. Nieuwe Dorpsvisie (eind 2020 is deze beëindigd) 
 

9. Rondvraag voor Dorpsbelang Boijl: 
a. Snelheid Boijlerweg: Joy Iedema doet oproep om de petitie te ondertekenen. Het 

ondertekenen van een petitie door bewoners zou kunnen helpen om snelheid 
naar beneden te krijgen. Petitie gaat vervolgens naar gemeente en Veilig Verkeer 



Nederland. Pim stelt voor om dit punt voor de vergadering van Dorpsbelang te 
agenderen. Joy is akkoord. 

b. Het verkeerprobleem dat er wordt geparkeerd in de bochten van o.a. de Kerkweg: 
afgesproken wordt dat ook dit punt voor de vergadering van Dorpsbelang wordt 
geagendeerd.  

 
 
 
 
 

 
  



Verslag algemene ledenvergadering Dorpshuis de Tille 14 september 2021 
 
Deze algemene ledenvergadering betreft een gecombineerde vergadering van Dorpshuis de 
Tille en Dorpsbelang. 
 

1. Financieel jaarverslag 2020 – door Jan Schlepers: Jan licht het financieel jaarverslag toe 
en geeft aan dat hij op verzoek het verslag naar bewoners wil mailen. Hij vraagt 
bewoners het in dat geval aan te geven bij hem. Jan merkt op dat het Dorpshuis in 2020 
een slecht jaar heeft gedraaid. Dit werd veroorzaakt door de corona perikelen. Voor het 
verlies heeft het Dorpshuis compensatie ontvangen. Dit was pas in 2021 en staat voor 
nu niet in de boeken. En van RVO is een tegemoetkoming ontvangen. Daardoor komen 
we eind 2021 neutraal uit.  
 

2. Tarieven: Jan vraagt aan Geertje en Helen of ze de tarieven willen toelichten. Zij lichten 
toe dat inwoners de zaal en het Brinkhuis kunnen huren. Er is een leuke aanbieding: 
voor verjaardagen etc. huur van 50 euro voor een dag en consumptieprijzen voor de 
helft van de prijs. En ook wordt gevraagd of er nog mensen lid van bestuur van het 
Dorpshuis willen worden. Er staat niemand op.  

 
3. Voorraad- en Kasadministratie: Jan legt uit dat we de voorraad- en kasadministratie in 

de boekhouding moeten gaan opnemen.  
 

4. Organiseren van initiatieven doen we als dorp: Jan licht toe dat het Dorpshuis ruimte 
beschikbaar stelt en dat het probeert vrijwilligers erbij te halen als er een initiatief is. 
Initiatieven moeten echter van het dorp komen.  

 
5. Vragen: er zijn geen vragen 

 
 
  



Boijl 700 jaar 
 
De werkgroep Boijl 700 wordt naar voren geroepen: Katja, Annemarie en Anke. 
 Aletta maakt er ook deel vanuit, maar is er deze avond niet live bij. Zij is met vakantie.  
 
Katja licht toe wat de werkgroep Boijl heeft gedaan: opening met Herauten, Middeleeuws 
feest etc. Activiteiten hierna werden afgelast. Wel zijn er in de afgelopen 1,5 jaar nog diverse 
activiteiten georganiseerd.  
 
Ook zullen het komend jaar een aantal activiteiten plaatsvinden. De werkgroep heeft hier 
geen taak meer in. De organisatoren gaan de activiteiten organiseren. Daarom zal de 
werkgroep haar activiteiten gaan stopzetten.  
 
Vervolgens wordt de winnende foto van de fotowedstrijd bekend gemaakt. Er zijn 38 foto’s 
binnengekomen en hieruit zijn 5 winnende foto’s gekozen.  
5. Stuw Bekhofweg door Janetta Folkerts 
4. Avondfoto tussen Boijlerweg 27-51 door Erica Boelen 
1. Groeten uit Boijl door Karin Marks  
2. Wateroverlast door Harald Bruin 
1. Regenton op Boijlerweg 59 door Femia de Wijer 
 
Aize: 
- Vraagt of de presentatie van Dennis Worst gedeeld kan worden. Pim geeft aan dat dit 

nagevraagd zal worden.  
- Vraagt naar de wandeltochten, hoe gaan we daar verder mee? Je hebt er vrijwilligers voor 

nodig, vraag is hoe je die gaat vinden? Katja antwoordt dat Boijl Boijl niet is als er geen 
vrijwilligers hiervoor gevonden kunnen worden.  

 
Pim bedankt de werkgroep voor haar inzet met een bos bloemen.  
 
 

  



Duurzaam bouwen aan de Boschoordweg 
 
Ben Lubberdink neemt het woord en leidt het onderwerp in. Er is nu een overspannen 
woningmarkt. Er is bijna geen mogelijkheid meer om een woning te kopen of te bouwen als 
je geen dikke portemonnee hebt.  
 
Perceel aan Boschoordweg: er is wel eerder belangstelling geweest om daar woningen neer 
te zetten, dit is echter nooit gerealiseerd.  
 
Ben licht toe wat de coöperatie Boijl Energie Neutraal doet. Voor nadere informatie kan 
contact worden opgenomen met de leden van de coöperatie. Het zijn Anja van Loon, Ben 
Lubberdink en Jan Schlepers. 
 
Ben stelt de vragen die spelen aan de orde: 
- Waar mogen en kunnen woningen in Boijl gebouwd worden (het gaat om 12-14 nieuwe 

woningen)? Met gemeente is hierover overleg geweest.  
- Is er voldoende draagvlak binnen het dorp om dit voor en door bewoners van het dorp te 

realiseren?  
 
Ben geeft aan dat je een lange adem nodig hebt. Denk aan 3-5 jaar.  
 
Er is met woningstichting gesproken. Perceel kan gekocht worden als we weten wie er aan 
dit project willen meedoen en of het onderscheidend genoeg zal zijn.  
 
Perceel dat bebouwd gaat worden is 1 hectare.  
 
Tijdens de presentatie worden de volgende vragen gesteld: 
- Wat is reden van het plan om woningen te gaan bouwen? Ben licht toe dat er behoefte is 

dat er betaalbare woningen komen.  
- Kan je er ook sociale huurwoningen bouwen? Ben antwoordt dat dit zou kunnen, dit is 

afhankelijk van de bewoners die interesse hebben om met het project mee te willen 
doen.  

- Wat gaat de grond kosten? Dit zal 2 ton zijn voor 2 hectare. 
 
Ben vraagt vervolgens of er mensen zijn die willen deelnemen aan de werkgroep. Wil je 
meedenken en wil je erin participeren en met elkaar het plan uitwerken, dan kan je dit 
kenbaar maken aan voorbereidingsgroep (Anja van Loon, Pim Pera, Ben Lubberdink). Je kan 
je tot uiterlijk 28 september aanmelden. Verder zal de werkgroep regelmatig de stand van 
zaken terugkoppelen richting het dorp.  
 

 
Afsluiting van de avond 
 
Pim bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij vraagt of degenen die nog geen lid zijn van 
Dorpsbelang dit willen worden.  
 
 


